II CONCURS DE DISSENY D’ETIQUETES
VINYES SON ALEGRE (SANTANYÍ)

Vinyes Son Alegre, SL, en col!laboració amb l’Ajuntament de
Santanyí, l’Associació Cultural LAUSA i l’Associació Cultural de
Calonge Es Majoral, organitzen el II concurs de disseny
d’etiquetes de vins de Santanyí.

BASES DEL CONCURS

PRIMERA
Participants: podran participar-hi totes les persones interessades,
sempre que siguin majors d’edat, sense limitació per lloc de
residència. S’admetran un màxim de 3 obres per participant, una
per a cada vi (blanc, rosat i negre), amb la qual cosa podran
optar a una, dues o tres etiquetes, respectivament. Es partirà de
la base que cada un d’aquests vins rebrà el nom d’un topònim del
terme municipal de Santanyí: blanc i rosat, un topònim de la
Costa, i negre, un topònim de l’interior. Així, l’etiqueta, per
defecte, durà imprès el nom del celler, l’anyada i el topònim, per
tant el concursant només hi ha de dissenyar el dibuix:

Son Alegre
Anyada 2015
(Topònim)
_______________________

Els topònims seleccionats per a aquesta primera edició són:
●

Vi negre: PENYA BOSCA

El nom de Penya Bosca és un topònim de s’Alqueria Blanca
(més informació en el facebook:
https://www.facebook.com/sine.sole)
●

Vi rosat: ROCA FESA

El nom de Roca Fesa és un topònim de Cala Santanyí
(més informació en el facebook:
https://www.facebook.com/sine.sole)
●

Vi blanc: es FARALLÓ

El nom de es Faralló és un topònim des Llombards
(més informació en el facebook:
https://www.facebook.com/sine.sole)

SEGONA
Tema: cada autor podrà utilitzar la tècnica i l'estil que consideri
oportú i podrà inspirar-se en el nom toponímic triat per al vi. Les
obres presentades hauran de ser inèdites i no hauran pogut ser
presentades a altres concursos.
TERCERA
Format: les mesures de cada etiqueta seran com a màxim de 6,5
cm d'ample per 10 cm d'alt, en format .jpg.
QUARTA
Lloc i data de lliurament: es podrà fer telemàticament a la direcció
de correu electrònic de SON ALEGRE: sinesolesileo@hotmail.es,
per correu certificat o directament al Registre General de
l’Ajuntament (Plaça Major, 12, 07260- Santanyí). La data límit de
lliurament serà el 31 de desembre a les 13’00 hores.
Si el lliurament es realitzàs per correu s’haurà de trametre el
resguard justificatiu a aquest Ajuntament mitjançant fax al núm.
971642231 dins el termini estipulat. Es donarà un termini de set
dies hàbils per recepcionar la documentació que s’hagi presentat
per correu. Si aquesta documentació no arribàs en el termini
indicat el lliurament no seria vàlid, i se n’exclouria la participació.

CINQUENA
Forma de lliurament: la documentació que es presenti
telemàticament ha de contenir quatre fitxers:
a) Dades personals, amb el títol de l'obra o obres, lema o
pseudònim del concursant, i les dades personals de l'autor (nom,
llinatges, adreça postal, correu electrònic i telèfon de contacte).
b) Document oficial d'identitat de l'autor escanejat i la signatura
que apareixeria en l'etiqueta en cas de resultar guanyadora.
c) Document signat per l'autor on aquest afirmi, explícitament,
acceptar i complir íntegrament les bases de la convocatòria.
d) Etiqueta pròpiament dita, sempre que complesqui les
condicions establertes anteriorment.
Si es tramet per correu o es presenta al Registre de l’Ajuntament,
la documentació haurà d’anar distribuïda en dos sobres; un amb
el contingut dels documents referits a les lletres a), b) i c) i un
altre amb el contingut de la lletra d).
SISENA
El jurat estarà compost per una persona representant de
l’Ajuntament, una de LAUSA, una des Majoral, una pertanyent al
celler i un o una artista local o del món del disseny gràfic, triats
per l’organització.

SETENA
La decisió del jurat serà inapel!lable i es farà pública a través de
la pàgina web de l’Ajuntament i del Celler dins el marc de les
festes de Sant Sebastià 2016 (20 de gener). A més,
l'organització del concurs es posarà en contacte amb la persona
o persones guanyadores per donar-los a conèixer aquesta
decisió.
VUITENA
Els premis constaran de 700 euros per a cada una de les
etiquetes guanyadores. A més, les etiquetes guanyadores seran
les etiquetes dels tres vins de Son Alegre (blanc, rosat i negre),
amb la signatura de l'autor .
La cerimònia de lliurament de premis tindrà lloc a Santanyí la
setmana de les Festes de Sant Sebastià.
NOVENA
Els originals premiats pel Jurat passaran a ser propietat de
Vinyes Son Alegre SL, de manera que la persona o persones
guanyadores concedeixen sense cap retribució els drets
d'explotació en el més ampli terme, podent la propietat efectuar
en qualsevol moment totes les reproduccions i distribucions o
comunicació pública que decidesqui en qualsevol suport o format,
sense cap limitació.

Els drets de propietat intel!lectual de l'autor continuaran
pertanyent als seus autors. Els no guanyadors podran retirar
l’obra presentada.
DESENA
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació
d'aquestes bases.

